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EILINIO VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS

2021-09-11 Nr. 115

Vilnius

Posėdis įvyko 2021 m. rugsėjo 11 d.

Posėdžio pirmininkas – Eimantas Butkus.

Posėdžio sekretorė – Gabija Rudytė.

Dalyviai: Eimantas Butkus, Lina Baužytė, Deividas Bartkus, Karina Butkevičiūtė.

Kvorumas yra.

DARBOTVARKĖ:

1. Valdybos mėnesio apžvalga ir planavimas;
2. Žingsnio situacijos apžvalga;
3. Atgalinis ryšys valdybos nariams;
4. Skyriaus reglamento pakeitimų nagrinėjimas;
5. Tolimesnių Žingsnio transformacijos veiksmų nustatymas;
6. Administracijos atrankos tvarkos aptarimas.

1. SVARSTYTA.Valdybos mėnesio apžvalga ir planavimas.

REZULTATAS. Peržiūrėti per rugpjūčio mėnesį pasiekti rezultatai ir aptarti iškilę iššūkiai bei
pasidalinta galimais jų sprendimais. Pagrindiniai rugpjūčio mėnesį valdybos pasiekti rezultatai:

● Atnaujintas Skyriaus reglamentas ir koordinatorių gidas pagal keičiamus koordinatorių
tipus. (Lina)

Valdybos planuojamos veiklos rugsėjo mėnesiui:

● Karina - analizuoti Žingsnio identiteto anketos atsakymus;
● Lina - susisiekti su skyrių koordinatoriais dėl planuojamų pakeitimų koordinatorių

tipams;
● Deividas - surinkti ekspertų komandą „Sniego gniūžtės“ metodikos vertinimui
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2. SVARSTYTA. Žingsnio situacijos apžvalga.

REZULTATAS. Peržiūrėjus Žingsnio situaciją, nuspręsta kol kas neplanuoti skyrių lankymų, o
vietoje to susitelkti į valdybos vykdomus projektus ir Žingsnio transformacijos vykdymą.
Ateityje planuojama bendraujant su Vidinių ryšių komitetu peržiūrėti skyrių situacijas ir numatyti
lankymus skyriams, kuriems labiausiai reikia.

3. SVARSTYTA. Atgalinis ryšys valdybos nariams.

REZULTATAS. Posėdžio metu buvo suteiktas atgalinis ryšys valdybos nariams pagal per
mėnesį pastebėtus veiksmus ir savybes.

4. SVARSTYTA. Skyriaus reglamento pakeitimų nagrinėjimas

REZULTATAS. Posėdžio metu buvo išnagrinėti diskutuotini klausimai dėl Skyriaus reglamento
ir surastos tinkamos formuluotės, kad Skyriaus reglamento projektas galėtų būti teikiamas
Visuotiniam suvažiavimui.

5. SVARSTYTA. Tolimesnių Žingsnio transformacijos veiksmų nustatymas.

REZULTATAS. Posėdžio metu aptartos siūlomos Žingsnio transformacijos plano dalys:

● Žingsnio valdymo pasikeitimai;
● Žingsnio transformacijos komunikacijos planas.

Iki kito valdybos posėdžio valdybos nariai turės peržiūrėti bei pateikti komentarus apie Žingsnio
transformacijos veiksmų planą.

6. SVARSTYTA. Administracijos atrankos tvarkos aptarimas.

REZULTATAS. Sulaukėme keturių potencialių administracijos narių registracijos anketų, todėl
buvo aptarta kada ir kas vykdys atrankos interviu bei kitus atrankos veiksmus.

Posėdžio pirmininkas Eimantas Butkus
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Posėdžio sekretorė Gabija Rudytė
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